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У середній школі «Каскад» ми вважаємо, що наші студенти досягають кращих успіхів, коли ми працюємо разом, як 

команда з нашими сім'ями. Ми цінуємо наші сім’ї, допомагаючи студентам досягти високих академічних 

стандартів, і ми очікуємо, що студенти працюватимуть якнайкраще. Цей компактний план визначає шляхи нашої 

спільноти, сім'ї, учнів та шкільних працівників, аби стати партнерами та розподілити відповідальність за 

навчання наших учнів. 

 

Відповідальність школи (всі застосовуються): 

✓ Ми забезпечимо зміст навчальних занять та заходів. 

✓ Ми надамо якісну навчальну програму та інструкції, що відповідають потребам студентів 

✓ Ми будемо підтримувати відкриті лінії спілкування зі студентами та родинами. 

✓ Ми надамо вам допомогу у розумінні стандартів та оцінок навчальних досягнень 

✓ Ми надамо можливості участі батьків 

✓ Ми будемо оновлювати успішність учнів та повідомляти результати батькам / опікунам / сім’ям. 

 

Відповідальність студентів (будь ласка, перевірте все, що стосується): 

___ Я відвідуватиму школу щодня, вчасно приїжджати до кожного класу та брати участь у заняттях. 

___ Я буду регулярно виконувати завдання та оцінювання класів своєчасно. 

___ Я позитивно буду робити внесок у обстановку в класі 

___ Я намагатимусь робити все можливе і прошу допомоги, коли мені потрібно 

 

Відповідальність батьків / опікуна (будь ласка, перевірте все, що стосується): 

___ Я часто запитую свою дитину про їх успішність на уроках у школі. 

___ Я очікую, що моя дитина щодня відвідуватиме школу та вчасно приїде до кожного класу та підготовлена. 

___ Я очікую, що моя дитина позитивно внесе свій внесок у навчальне середовище та братиме участь. 

___ Я закликаю дитину проявляти позитивну шкільну поведінку, слідувати очікуванням школи та практикувати 

основні чесноти. 

___ Я буду підтримувати відкриті лінії спілкування зі школою щодо успішності мого учня 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Підпис студентів        Date 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Підпис батьків        Date 

 

 

________________________________________________________November 9th 2021_____________________ 

Principal: Meg McGroarty                   Date 

Email: mmcgroarty@auburn.wednet.edu  

__ Deanna Colburn ___________________________________November 9th 2021_____________________ 

Title I Program Coordinator: Deanna Colburn     Date 

Email: dcolburn@auburn.wednet.edu 

 

 
Nondiscrimination Statement.Auburn School District complies with all federal rules and regulations and does not illegally discriminate on the basis of age; gender; race; color; creed; religion; national 
origin (including language); sex; sexual orientation including gender expression or identity; honorably discharged veteran or military status; the presence of any sensory, mental, or physical disability; the use of 
a trained dog guide or service animal; and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. 
Inquiries regarding compliance procedures may be directed to: Daman Hunter at (253) 931-4932, Title IX Officer and Section 504, ADA, and Civil Rights Compliance Coordinator. 
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